
1. Mendaftar Sebagai Forwarder di TPS melalui
www.tps.co.id/webaccess

2. Melakukan validasi data di TPS 
untuk mendapatkan username
www.tps.co.id/webaccess

3. Melakukan pendaftaran rekening 
FASTPAY ke bank

Lokasi registrasi:
1. Humas PT TPS
2. Konter bank di PT TPSPersyaratan ditentukan oleh masing-masing bank:

Persyaratan:
a. Copy SIUP
b. Copy NPWP
c. Copy KTP pemilik perusahaan
d. Copy bukti keanggotaan ALFI/ ILFA
e. Copy surat keterangan domisili perusahaan

Persyaratan:
a. Mempunyai email aktif
b. Nomor ponsel aktif
c. Dokumen-dokumen asli atas copy 

yang disampaikan ke TPS
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Pelanggan PT Terminal Petikemas 
Surabaya yang terhormat, 

Tidak terasa kita telah dipertemukan 
kembali dengan bulan Agustus, 
bulan yang selalu memberikan 
semangat dan inspirasi karena di 
bulan inilah bangsa kita berhasil 
meraih kemerdekaannya. Atas nama 
Manajemen TPS, kami mengucapkan 
selamat Hari Ulang Tahun ke-72 
Republik Indonesia, semoga bangsa 
Indonesia terus maju dan menjadi 
poros maritim dunia.

Dengan semangat proklamasi 17 
Agustus 1945, menjadikan kita 
manusia-manusia yang mempunyai 
moral dan mempunyai rasa 
tanggung jawab yang tinggi terhadap 
pembangunan Indonesia. Kita 
sebagai operator terminal terbesar 
ke-2 di Indonesia mengemban tugas 
yang sangat berat terutama untuk 
mendukung roda perekonomian 
di Jawa Timur dan Kawasan Timur 
Indonesia. 

Berbekal dengan pengalaman dan 
kemauan keras untuk melayani 
segenap pelanggan, saya mengajak 
para pegawai di TPS untuk bekerja 
dengan lima etos kerja, yaitu kerja 
keras, kerja cerdas, kerja tuntas, 
kerja kualitas, dan kerja ikhlas. Mari 
bekerja dan berkomitmen dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan 
karena tantangan bisnis logistik 
bergerak cepat dan semakin 
kompetitif.

Tak lupa saya ingatkan kembali 
untuk selalu mengutamakan dan 
melaksanakan budaya Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) untuk 
melindungi keselamatan dan 
kesehatan kerja para pegawai dalam 
menjalankan pekerjaannya, karena 
K3 merupakan tanggung jawab 
bersama.

Pelaksanaan K3 tidak hanya 
merupakan tanggung jawab 
perusahaan, tetapi juga merupakan 
tanggung jawab semua pihak yang 
terlibat dalam kegiatan di TPS, 
partisipasi semua pihak untuk 
optimalisasi pelaksanaan budaya 
K3 disetiap lini sangat diperlukan. 
Mari kita pertahankan predikat “zero 
accident” di TPS, karena “Berisiko 
Sekali, Menyesal Selamanya.”

Dari sisi operasional selama periode 
Januari - Juli 2017 tercatat arus 
petikemas sebanyak 793.832 TEUs. 
Kemajuan proyek elektrifikasi dari 
8 unit Container Crane (CC) sampai 
bulan Juli 2017 telah terselesaikan 
sebanyak 6 unit. Diperkirakan 8 unit 
CC di dermaga internasional akan 
selesai semua pada bulan Oktober 
2017 dan total 11 unit CC semuanya 
menggunakan motor listrik siap 
melayani kapal hingga 16 row.

 
Selain itu, peningkatan produktivitas 
bongkar muat yang menjadi salah 
satu fokus untuk memberikan 
layanan yang lebih baik telah 
menunjukkan hasil positif dengan 
pencapaian produktivitas terbaik 
di TPS untuk pelayanan MV. MI YUN 
HE (Cosco Shipping) dengan BMPH 
: 90 / GMPH : 38 dan MV. Kota Jaya 
(ACL) mencapai BMPH : 90/ GMPH 
: 32. Dengan capaian produktivitas 
tersebut, semoga bisa menjadi 
motivasi untuk selalu meningkatkan 
waktu dan kualitas pelayanan 
terhadap pelanggan TPS.

Akhir kata kami menyampaikan 
penghargaan kepada segenap 
pengguna jasa dan seluruh 
pemangku kepentingan yang telah 
memberikan kepercayaan dan 
dukungan kepada kami. 
Salam,

Yon Irawan
Direktur Utama
PT Terminal Petikemas Surabaya

Terinspirasi dari gelombang 
ombak lautan, menciptakan 
visualisasi dinamis yang 
sesuai dengan kepribadian 
kami yang gesit. Menggunakan 
typografi italic yang modern 
dan unik menciptakan 
tampilan profesional yang kami 
gabungkan dengan ikon baru TPS 
yang dinamis. Identitas TPS yang 
baru mengedepankan visi kami 
untuk menghidupkan kegiatan 
perdagangan di Indonesia, 
dengan memberikan kualitas 
jasa yang baik untuk membawa 
kebaikan dan meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat.
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Community Development

JELANG LEBARAN 
TPS BAGI 1300 
PAKET BINGKISAN

Direktur Utama PT Terminal 
Petikemas Surabaya (TPS) Yon 
Irawan menyampaikan apresiasi 
kepada seluruh pegawai di TPS 
terkait kelancaran pelayanan 
bongkar muat petikemas selama 
periode Ramadhan dan Idul Fitri 
1438 H. Hal itu disampaikan saat 
penyerahan paket bingkisan 
kepada 800 pegawai (15/6) di 
kantor TPS.

"Sebagai wujud terima kasih dan rasa 
bersyukur, selama bulan ramadhan para 
petugas lapangan telah bekerja keras agar 
pasokan industri dan jalur ekspor dan impor 
tetap berjalan lancar.” ujarnya.

Menurut Soedjiono,  penyelenggara acara 
pembagian bingkisan Lebaran, menyatakan 
bahwa kegiatan ini rutin diadakan tiap tahun 
dan selalu mendapat sambutan yang sangat 
positif dan biasanya sudah dinantikan oleh 
kawan-kawan, para pegawai di lingkungan TPS  
di antaranya Pengemudi Head Truck, Petugas 
Tally, Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan.

Selain itu, TPS juga membagikan 500 bingkisan 
lebaran untuk Yayasan Annas. “Semoga 
bingkisan ini menjadi amal yang baik dan 
mendatangkan pahala dan rejeki untuk TPS,” 
kata Darmi, mewakili para penerima bingkisan.

Selanjutnya, pengurus  Masjid At -Taubah juga 
menyalurkan zakat fitrah, infaq dan shodaqoh 
pegawai PT TPS melalui kerjasama dengan 
Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dengan total 
Rp 29.260.000,- . Juga ada yang disalurkan 
untuk 100 Petugas Kebersihan dan sisanya 
untuk beberapa yayasan yatim piatu dan 
beberapa kaum dhuafa binaan LMI. Adapun 
paket tersebut berisi 5 kg beras, 1 kg gula dan 
mie instan.(PR)
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SISWA KELAS UNGGULAN SMA 
BARUNAWATI KUNJUNGI PT TPS

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) menerima kunjungan 24 siswa-siswi kelas 
unggulan dari SMA Barunawati Surabaya untuk mengetahui dan melihat langsung 
proses bisnis TPS (31/7). Kunjungan ini dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan, 
pengetahuan, pengalaman dan motivasi siswa sehingga bisa membandingkan 
antara pelajaran  di sekolah dan praktik di lapangan.

Ungkapan rasa terimakasih dari para 
siswa/i karena selama ini TPS telah 
membantu sarana dan prasarana  
program kelas unggulan tersebut. 
“Terima kasih buat TPS yang telah 
bersedia membantu kelas kami 
selama ini,” ujar salah satu siswa. 

Kunjungan tersebut langsung 
diterima oleh Yon Irawan, Direktur 
Utama TPS didampingi Nur 
Syamsiah, Direktur Keuangan dan 
Syafiuddin, Manajer SDM. Ucapan 
terimakasih dan selamat datang atas 
kunjungan para siswa ke TPS dan 
berharap para siswa mendapatkan 
ilmu dan wawasan yang bermanfaat. 
“Diharapkan kegiatan ini dapat 
menumbuhkan kecintaan dan 
kebanggaan generasi muda terhadap 
pelabuhan sejak dini. Selain itu, 
melalui kegiatan ini juga diharapkan 

dapat menjadi bentuk edukasi 
dalam mencerdaskan para siswa,” 
ujar Yon dalam sambutannya.
 
“Janganlah merasa puas dengan 
lulus sebagai siswa unggulan, justru 
itu awal langkah kalian menuju 
masa depan. Dan jangan terlalu 
bangga dengan kepintaran yang 
kalian punya, karena di dunia ini 
kita diharuskan untuk belajar dalam 
segala hal”. tambahnya.

Rombongan didampingi oleh 
Tarjono, ketua yayasan Barunawati 
Surabaya mengucapkan banyak 
terima kasih karena PT TPS telah 
membantu dana untuk pendidikan 
anak didik berprestasi sehingga 
dapat membentuk kelas unggulan 
SMA Barunawati Surabaya 
tersebut. Satu persatu anak didik 
mengungkapkan rasa suka cita 
serta rasa bangga karena usahanya 
telah terbayar dengan berhasil 
masuk ke universitas negeri yang 
diidamkannya. 

Sebagai bagian dari dunia maritim, 
pelabuhan merupakan salah satu 
mata rantai yang sangat penting. 
Pelabuhan bukan sekedar tempat 
dilakukannya bongkar muat barang 

maupun naik turun penumpang 
kapal, namun juga memiliki peran 
penting dalam perekonomian suatu 
daerah dan negara. “Dengan melihat 
langsung tentang pelabuhan, 
diharapkan dapat menambah 
wawasan dan pengetahuan serta 
kebanggan para siswa khususnya 
tentang peran TPS sebagai terminal 
petikemas ekspor dan impor untuk 
mendukung perekonomian daerah 
sekitar,” tambah Nur di sela-sela 
acara. 

Sebagai penutup 
pertemuan, Yon dan 
Nur memberikan 
pin secara simbolis 
pada perwakilan 
dua anak didik kelas 
unggulan sebagai 
ucapan selamat 
dan terima kasih 
sudah berkunjung. 
Sebaliknya, hal yang 
sama dilakukan oleh Bapak Tarjono 
memberikan piagam penghargaan 
sebagai ucapan terima kasih telah 
mendukung secara penuh program 
SMA Barunawati Surabaya. (PR)

TEMU KANGEN RUTIN 
KELUARGA BESAR "FINANCE" 

PT TPS

Hotel Inna Simpang Surabaya 
dipilih sebagai tempat temu kangen 
sebagian keluarga besar finance 
PT TPS. Tidak hanya pegawai saja 
yang hadir, melainkan lebih dari 
20 pegawai purna tugas datang 
mengajak pula keluarga masing-
masing turut meramaikan acara 
halal bihalal dan temu kangen 
keluarga besar finance PT TPS. 
Hari Sabtu, 15 Juli 2017 ditunjuk 
sebagai hari yang pas untuk 
menggelar acara ramah tamah 
tersebut. Acara yang rutin digelar 
setiap tahun ini diketuai oleh 
Direktur Keuangan yaitu Ibu Nur 
Syamsiah, beliau juga datang 
dengan keluarga. Tidak terlalu 

formal, mereka juga melepas jabatan 
pada kantor. Secara alami, keluarga 
besar finance saling salam serta 
menyambut pelukan hangat satu 
sama lain. Dibuka dengan kultum 
dari Bapak Soekanto, sebagai 
tanda dimulainya acara yang 
diadakan pukul 10.00 WIB tersebut. 
Dilanjutkan dengan bernyanyi 
bersama di atas panggung, dan 
disusul dengan acara makan siang 
bersama. Terdengar riuh pikuk suara 
para cucu pegawai purna tugas 
menambah semangat dan keceriaan 
acara halal bihalal kemarin. Acara 
ini diharapkan supa ya pegawai 
yang masih aktif tidak lupa dengan 
sejarah serta menghargai jasa 

mereka yang purna tugas, seperti 
wejangan dari Ibu Musriati “Kita 
harus sabar dan ikhlas dalam 
menjalankan tugas”.
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Safetytalk

Tantangan TPS 
di Era Digital

Terminal Petikemas Surabaya 
(TPS) saat ini sudah mulai 
melakukan transisi menuju 
transaksi digital. Dengan 
penerapan pembayaran 
online, diharapkan ke depan 
pelan-pelan akan mengurangi 
interaksi tatap muka secara 
langsung dengan cara manual. 
Pada akhirnya, semua kegiatan 
dan sistem pembayaran 
dapat dilakukan secara 
online, mengurangi tatap 
muka, menghemat waktu, dan 
mempercepat transaksi.

engan penerapan sistem 
online di TPS tersebut, 
maka tantangan baru 

buat TPS yaitu masalah 
keamanan informasi. Walaupun 
transformasi digital telah 
menjadi prioritas sebagian besar 
perusahaan di dunia, tingkat 
kesadaran akan pentingnya 
keamanan informasi masih 
relatif rendah. Sebuah studi 
mencatat bahwa mayoritas 
pelanggaran keamanan 
informasi disebabkan oleh 
human error dan penyimpangan 
yang dilakukan pegawai.

Untuk mendukung program 
digitalisasi di TPS, Manajemen 
sangat perhatian terhadap 
masalah keamanan data dengan 
menerapkan “Non Disclosure 
Agreement” (NDA) ini dengan 
membagi dua yaitu : NDA bagi 
para pegawai TPS dan NDA 
bagi Mitra Kerja/Pihak Ketiga/
Magang. Formulir ini harus diisi 
oleh setiap ada pegawai baru 
TPS, para mitra kerja atau pihak 
ketiga yang bekerja di dalam 
area terbatas TPS, serta para 
personil yang mengikuti program 
magang di TPS. (biasanya para 
mahasiswa/wi Perguruan Tinggi).

Non Disclosure Agreement 
(NDA) adalah sebuah perjanjian 
hitam di atas putih (Perjanjian 
Kerahasian Informasi) yang 
menyatakan bahwa Anda tidak 
boleh melakukan pengutipan 
atau pemberitahuan isi dalam 
sebuah pekerjaan (disclosure) 
seperti yang tertera dalam 
perjanjian tersebut. Dengan 
kata lain, jika anda menerima 
pekerjaan yang menyangkut 
dengan perjanjian NDA di 
buntutnya, Anda diminta 
tidak membagi/menceritakan 
pekerjaan anda kepada orang 
lain.

Biasanya jenis pekerjaan yang 
berbuntut NDA adalah pekerjaan 
yang menyangkut rahasia 
perusahaan, misalnya SOP 
(Standard Operating Procedure) 
seperti resep masakan, cara 
melakukan jasa, atau hal lainnya 
yang berhubungan dengan hak 
kekayaan intelektual atau proses 
dagang sebuah perusahaan. 

Anda harus menyadari akan 
beratnya kontrak di mana jika 
Anda tidak mematuhi, maka 
konsekwensinya akan sangat 
besar secara reputasi karena 
anda akan dinilai untrustworthy 
atau tidak dapat dipercaya jika 
melanggarnya, namun anda akan 
mendapatkan kepercayaan besar 
jika dapat menjaganya dengan 
baik.

Pemberlakuan Non Disclosure 
Agreement ini adalah salah satu 
syarat yang diwajibkan dalam 
ISO 27001 (Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi) dan ISO 
28000 (Sistem Manajemen 
Keamanan untuk Rantai Pasok). 
Di mana di poin terakhir (poin 
5) disebutkan : “Mentaati NDA 
ini selama (personil tersebut) 
menjadi Pegawai/Mitra Kerja/
Pihak Ke 3/Magang di TPS, dan 
akan tetap mentaati sampai 
selama periode waktu 3 (tiga) 
tahun dari tanggal berakhirnya 
masa kepegawaian atau 
Perjanjian/Kontrak Kerja/
Proyek/Magang di TPS”.
Marian Rosidi (ISO Dept)

Apa yang dimaksud dengan 
“Non Disclosure Agreement” 
(Komitmen Kerahasiaan)?

D
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Human capital Profile

Strategi TPS 
Tingkatkan 
Kompetensi 
TKBM
Selama bulan puasa kemarin, 
bulan Juni 2017, Manajemen 
PT Terminal Petikemas Surabaya 
telah mengadakan Pelatihan 
Penyegaran secara internal bagi 
para Tenaga Kerja Bongkar Muat 
(TKBM) termasuk para Mandor 
dan Manajernya, sejumlah 252 
orang, dan dilaksanakan dalam 
waktu sekitar 3 minggu di mana 
setiap sesi berlangsung selama 
1 hari kerja.

Pelatihan ini diorganisir oleh 
Sub-Dept ISO & Risk bekerja 
sama dalam satu tim yang solid 
dengan beberapa personil 
dari Departemen Operasi, 
Departemen HSSE, dan Sub-Dept 
ISO & Risk.

Adapun materi pelatihannya 
dipresentasikan sebagian besar 
adalah Instruksi Kerja TKBM, 
yang didukung oleh materi 
tentang Keselamatan, Bekerja di 
Ketinggian (Mancage), Pinning 
Station, Lashing/Unlashing, 
Mooring/Unmooring, serta 
Penanganan Badai/Angin 
Kencang.

Diharapkan setelah mengikuti 
Pelatihan Penyegaran tersebut 
para TKBM dapat memahami dan 
melaksanakan pekerjaan dengan 
baik sesuai dengan peraturan 
yang berlaku di PT Terminal 
Petikemas Surabaya. Selain itu 
mereka diharapkan untuk dapat 
memulainya dari kesadaran 
dan niat dari hati sendiri, yang 
lalu dengan berkesadaran pula 
menularkannya ilmu yang telah 
didapat kepada para rekan 
sekerjanya. 

Di akhir sesi pelatihan, para 
peserta diminta mengisi 
beberapa formulir yaitu : 1) 
Formulir Komitmen Kerahasiaan, 
2) Formulir Evaluasi Pelatihan, 
3) Formulir Kepatuhan. Dalam 
Formulir Kepatuhan para peserta 
‘menyatakan’ bahwa mereka 
telah memahami/mengerti, 
mematuhi, dan melaksanakan 
hal-hal yang disampaikan 
dalam pelatihan tersebut, 
sesuai dengan wewenang dan 
tanggung jawab tugas serta 
jabatan masing-masing. Apabila 
terjadi pelanggaran dan/atau 
penyimpangan, maka personil 
terkait harus bertanggung jawab 
sesuai ketentuan dan sanksi 
yang berlaku di PT Terminal 
Petikemas Surabaya.

Tentang apa sebenarnya 
‘Komitmen Kerahasiaan’ itu akan 
dijelaskan secara rinci dalam 
artikel tersendiri.
Marian Rosidi (ISO Dept)

Work Experience (chronological order from the most updated position)

Academic Qualifications and Professional Qualifications

1. Bisakah diceritakan awal mula perjalanan karir?
Di awal tahun 1985 saya diterima sebagai pegawai di di Bank Swadesi 
yang sekarang dikenal sebagai Bank of India dengan posisi sebagai 
kasir. Dirasa sudah cukup belajar dan berkontribusi di perusahaan 
tersebut selama kurang lebih 5 tahun dengan posisi terkahir sebagai 
Accounting Coordinator saya mencoba mencari tantangan baru 
di bidang yang berbeda dari perusahaan jasa perbankan, yaitu 
perusahaan di bidang Industri. Di perusahaan tersebut saya lebih 
mempunyai kesempatan untuk mengembangan potensi saya hingga 
bertahan 15 tahun dengan posisi terakhir sebagai salah satu Direktur. 
Hingga tiba pada satu titik yang saya mulai merasa butuh tantangan 
baru maka saya melamar ke TPS sebagai Senior Finance Manager. 

2. Mengapa memilih bekerja di TPS? 
Saya tahu bahwa TPS adalah perusahaan Joint Venture dan bergerak 
di bidang jasa kepelabuhanan dan ini perupakan tantangan baru bagi 
saya karena jenis usahanya berbeda dengan beberapa perusahan 
tempat saya bekerja sebelumnya.

3. Apa yang menarik dari TPS?
Dengan 2 pemegang saham yang kepemilikan sahamnya  hampir sama 
besarnya (51%/49%) masing-masing dimiliki Pelindo III (BUMN) dan 
DP World (terminal operator terbesar ke 4 di Dunia) menjadi sangat 
menarik dalam hal pengelolaannya dan tentunya hal ini menjadi 
tantangan tersendiri bagi TPS agar selalu mematuhi peraturan 
yang berlaku pada kedua perusahaan induk tersebut yaitu Pelindo 
III dan DP World sehingga TPS dapat menjadi Terminal Petikemas  
International yang terpercaya dan terbesar ke2 di Indonesia setelah 
JICT Jakarta.

4. Apa peluang dan kelebiha TPS dibandingkan dengan 
pesaing lainnya?
TPS mempunyai SDM handal dan berpengalaman, di dukung dengan 
Sistem Manajemen yang selalu terkini dan terintegrasi serta letak 
geografis TPS yang sangat strategis, saya percaya bahwa dalam kurun 
waktu 10 tahun ke depan TPS masih akan mempunyai market share 
untuk International di atas 80%.  

Nur Syamsiah
 
Jabatan:
Direktur Keuangan 

Tempat dan tanggal lahir:
Sumenep, 15 Februari 1962

Keluarga: 
Nur Atasmo Jasredja (suami)

Anak: 
1. Nur Desthi Amalia 
2. Nur Zilvy Amalia 

Cucu: 
1. Mavendra  

From To Location Company Position

Nov 2009 Present Surabaya PT Terminal Petikemas Surabaya Finance Director

May 2005 Oct 2009 Surabaya PT Terminal Petikemas Surabaya Finance Senior Manager

July 2000 Feb 2004 Surabaya PT Filtrona Indonesia Finance Director

Jan 1993 June 2000 Surabaya PT Filtrona Indonesia Finance & Administration 
Manager

May 1989 Dec 1992 Malang PT Biersdorf Indonesia Cost Accountant

Jan 1985 April 1989 Surabaya PT Bank Swadesi Accounting Coordinator

From To Institution Qualifications obtained

1980 1984 Brawijaya University Majoring Economic Accountancy

1997 1999 West Coast Insitute Management and 
Technology

Master of Business 
Administration

5. Dari sisi Keuangan, Ingin membawa TPS ke arah mana dan 
seperti apa ke depan?
Di era digital, TPS sekarang dalam proses pengembangan sistem 
online baik dalam transaksi keuangan maupun operasional. Program 
fastpay (online payment) sudah berjalan dengan baik sejak 1 Mei 2017 
dan tentunya evaluasi tetap harus dilakukan untuk mencapai kinerja 
yang diharapkan oleh pelanggan, sedangkan sistem online booking 
sedang dalam proses pengembangan.

6. Apa yang menjadi tantangan dari permasalahan yang ada 
selama bekerja di TPS? 
Awal saya bergabung dengan TPS di tahun 2005 jumlah staff di 
bagian keuangan sangat banyak yaitu lebih dari 50 orang dengan 
sistem akuntasi, billing, pajak dan juga payroll yang belum 
terintegrasi, menjadi tantangan tersendiri. Waktu itu untuk mencetak 
billing diperlukan waktu lebih dari 2 minggu.  Dengan semangat 
memberikan layanan yang baik kepada pelanggan maka manajemen 
TPS berupaya  meningkatkan sistem yang ada secara bertahap dan 
hasilnya sekarang cetak billing hanya dalam hitungan menit. Dengan 
bantuan sistem yang sangat memadai maka secara bertahap juga 
jumlah staff keuangan harus dipangkas dan saat ini  tinggal sekitar 
50%.

7. Pesan buat pegawai TPS?
Tetap selalu berusaha bekerja dan memberikan yang terbaik 
buat pelanggan karena dari merekalah pendapatan TPS didapat. 
Jangan pernah berhenti untuk belajar dan mengembangkan diri 
sendiri sehingga menjadi lebih siap untuk dimutasi di posisi yang 
dibutuhkan oleh perusahaan bahkan juga untuk jenjang promosi. 
Yang tidak kalah pentingnya adalah untuk selalu bekerja sama (team 
work) yang baik agar dapat dihasilkan produktifitas yang baik pula.

8. Tips saat menjalankan pekerjaan/bekerja agar bekerja 
lebih baik untuk pegawai TPS?
Selama nafas masih ada maka permasalahan juga pasti selalu ada,  
tapi jangan pantang menyerah, jangan mudah mengeluh, tetaplah 
semangat dan ikhlas dalam bekerja dan berkarya niscaya Allah SWT 
akan selalu memberikan yang terbaik buat kalian semua sahabat-
sahabatku di TPS. Jangan lupa untuk selalu tersenyum karena dengan 
senyum kalian telah menebarkan kebahagiaan kepada dunia. (PR)
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News

TPS Ajak Anak 
Peduli Keselamatan 

melalui Lomba Gambar

Untuk membentuk perilaku, 
dibutuhkan kesadaran 
Kesehatan, dan Keselamatan 
Kerja (K3). “Jangan salah, 
Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja (K3) bukan hanya berlaku 
di perusahaan atau saat 
bekerja saja. Sesungguhnya, K3 
harus menjadi budaya dalam 
kehidupan sehari-hari.” Ujar 
Yon Irawan, Direktur Utama 
PT Terminal Petikemas Surabaya 
di sela-sela acara lomba 
menggambar GHSE (Global 
Health, Safety and Environment) 
dengan tema “Berisiko Sekali, 
Menyesal Selamanya.”

Diliputi suasanana ceria, 115 
anak mulai dari umur 3 hingga 
16 tahun tampak riang mengikuti 
acara rutin tahunan yang digelar 
oleh PT TPS, Jumat (7/07/2017). 
Syanne, satu di antara peserta 
yang mengikuti kegiatan ini 
terlihat sibuk menggambar 
dan mewarnai gambar sesuai 
kreasinya. Peserta lain pun sibuk 
mewarnai gambar di ruang Java 
lantai 1 gedung Administrasi TPS.

Dalam lomba yang mengusung 
tema keselamatan tersebut, 
tampak orang tua peserta 
memantau dari jauh apa 
yang dilakukan oleh anak-
anak mereka. Public Relations 
Assistent Manager TPS, M. 
Solech mengatakan, kegiatan ini 
merupakan bentuk sosialisasi 
kepada keluarga besar TPS 
terutama anak-anak tentang 
pentingnya mengusung 
semangat K3 saat melakukan 
kegiatan sehari-hari.

Menurut Solech, kegiatan 
semacam ini sudah ditunggu-
tunggu oleh anak-anak, karena 
dapat mempertemukan anak-
anak dari keluarga besar TPS 
dan akhirnya akan menambah 
pertemanan di antara mereka. 
Selain itu, karena ini masih 
dalam bulan syawal, bisa 
menjadi ajang silaturahmi bagi 
ibu-ibu atau istri pegawai TPS. 

“Para orang tua dapat 
mengamati anak-anak yang 
berbakat, sehingga bisa saling 
berbagi informasi dengan 
orang tua lain,” tambah Solech. 
Dijelaskannya, untuk kategori 
mewarnai usia 3-6 tahun, 
gambar untuk mewarnai 
disediakan oleh panitia dan 
peserta harus memilih salah 
satu dari tujuh  gambar yang 
disediakan. ”Setiap peserta 
juga kita perbolehkan untuk 
membawa meja lipat atau 
meja kecil dari rumah beserta 

perlengkapan mewarnai. 
Nantinya, hasil pengumuman 
pemenang akan kita umumkan 
setelah semua gambar dikirim 
ke kantor pusat DP World Asia 
Pasifik dan akan dilombakan 
dengan hasil gambar grup DP 
World,” tuturnya.

Kemudian lanjutnya, di kategori 
menggambar usia 7-16 tahun 
juga ada ketentuan lomba 
yang harus dipatuhi, harus 
mengusung tema yang sudah 
ditentukan panitia dan tidak 
boleh didampingi oleh orang 
tua saat menggambar. Selain 
itu peserta  boleh membawa 
alat lukis atau alat menggambar  
sendiri. (PR)
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Headline

Arus bongkar muat petikemas ekspor impor 
melalui Terminal Petikemas Surabaya (TPS) 
di pelabuhan Tanjung Perak, naik 7% selama 
semester I tahun ini atau periode Januari-
Juni 2017. Public Relations TPS, M. Solech 
mengatakan, pada 2017 TPS menargetkan 
produktivitas bongkar muat petikemas ekspor 
impor sebanyak 595.135 twentyfoot equivalent 
units (TEUs) dan tercatat realisasi bongkar 
muat petikemas ekspor impor TPS selama 
semester I sebanyak 637.410 TEUs.

Semester I Bongkar Muat 
Petikemas TPS Naik 7%

enurut Solech, rata-rata 
petikemas ekspor impor 

yang dilayani di TPS setiap 
bulannya pada tahun 2017 
mencapai 100.000 s/d 120.000 
TEUs, dan pihaknya optimis 
pada semester II akan mampu 
meningkatkan market dan 
pertumbuhan volume petikemas 
ekspor impor.

“Kami bersyukur masih dapat 
melampaui target yang telah 
ditetapkan oleh manajemen
pada semester I 2017, meskipun 
pada awal tahun hampir 2 
bulan lalu 1 berth dikosongkan 

M

dalam rangka pemasangan 3 
unit Container Crane (CC) baru 
yang terbesar di Pelabuhan 
Tanjung Perak, kami yakin dapat 
mengejar dan melampaui target 
di semester II,” paparnya. 

Untuk mencapai target 
tersebut, sampai dengan 
bulan Juni 2017, dari  8 unit 
CC yang ada sebanyak 6 unit 
CC telah bertenaga listrik dari 
sebelumnya genset diesel. 
“Saat ini, kami masih berjalan 
terus untuk 2 unit CC nomor 3 
dan 2, target kami pada bulan 
September 2017 semua CC di 
dermaga Internasional TPS 
selesai dan beroperasi dengan 

tenaga listrik, mendukung 
kinerja 3 unit CC yang baru.” 
Ungkap Solech.

Dengan mengubah sistem 
mekanik ke motor listrik, 
diharapkan kinerja operasional 
menjadi lebih baik, lebih 
efisien dan ramah lingkungan. 
Hasil positif lainnya adalah 
lingkungan kerja tidak bising, 
lebih bersih dan nyaman. (PR)

Sementara itu, arus kunjungan 
kapal di TPS selama periode 
Januari-Juni 2017 sebanyak 484 
unit atau naik 4% dari periode 
yang sama tahun lalu 466 unit. 
“Untuk kunjungan kapal ekspor 
impor tiap bulannya di TPS rata-
rata mencapai 100 hingga 120 
unit,” tambahnya.

16 17

<TPS MAGAZINE> Edition July - August  2017



Safety corner Event

Meriahnya Acara 
Buka Puasa 
Bersama Anak Yatim 
PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) menggelar acara buka puasa dengan 120 anak yatim dari lima 
panti asuhan dan Sanggar Alang Alang Surabaya sebagai wujud syukur perusahaan atas capaian 
sepanjang 2017.

Ada yang lain pada acara buka 
puasa pada tahun ini, karena 
TPS juga mengajak serta para 
pelanggan untuk hadir dalam 
acara yang diadakan di Restoran 
Terakota Lantai 2 Hotel Verwood 
Surabaya. Dalam kesempatan 
itu, Direktur Utama TPS Yon 
Irawan menyerahkan tali asih 
kepada 120 anak yatim piatu 
secara simbolis Rabu (7/06).

“Kegiatan buka puasa 
rutin kami lakukan 
setiap tahun dengan 
mengajak anak yatim 
piatu, dan khusus 
tahun ini, kami 
juga mengundang 
pelanggan TPS untuk 
ikut hadir, merasakan 
kehangatan buka 
puasa bersama anak 
yatim. Acara ini 

kami laksanakan sebagai wujud 
syukur kami atas anugerah dan 
segala capaian”, ujar Yon dalam 
sambutannya saat membuka 
acara buka puasa bersama. 

Antusiasme dari anak-anak 
yatim dan pelanggan yang baik 
tersebut meyakinkan Yon untuk 
dapat berbagi lebih banyak. 
“Semoga tahun depan TPS bisa 
mengundang lebih banyak anak 
yatim piatu,” tambah Yon.

Sementara 
itu, pada 
waktu itu 
sebagai 
ungkapan 
terima 
kasih, lima 
anak yatim yang berusia enam 
hingga delapan tahun secara 
spontan meminta waktu dan 
memberanikan diri tampil 
di depan para undangan 
untuk sekedar membaca doa. 
Dan akhirnya, acara diakhiri 
dengan doa bersama setelah 
mendengarkan tauziah dari 
Dr. Faqih Syarif menjelang waktu 
berbuka puasa. (PR)  
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ekitar tahun 2012, Komunitas 
GKOM.TPS (Golfer Komunitas 
TPS) terbentuk dengan 

sendirinya karena banyaknya 
peminat pegawai TPS untuk 
mengikuti olahraga ini. Jadwal 
latihan diadakan seminggu 
2x pertemuan yaitu Selasa 
dan Jumat pada pukul 18.00 – 
21.00 WIB. GKOM sudah beberapa 
kali menyabet juara dunia antar 
pelabuhan se Asia Tenggara dan 
meraih juara 1 di Vietnam tahun 
2015. Berkat kerja keras yang 
tidak putus-putusnya, akhirnya 
membuahkan hasil dengan 
membawa nama PT Terminal 
Petikemas Surabaya ke kancah 

GOLFER 
KOMUNITAS TPS 

(GKOM.TPS)
Internasional. Tidak hanya juara 
itu saja, beberapa kali GKOM 
mengikuti pertandingan dan 
GKOM menyabet juara dengan 
trophy yang harus dibawa 
pulang karena tidak adanya 
tempat yang cukup untuk trophy 
sebanyak itu. Member komunitas 
golf sendiri terdiri dari berbagai 
jabatan, yaitu Manager HSSE, 
Manajer Pengembangan Bisnis, 
Manajer Proses Bisinis, Staf SDM, 
Manajer Shift, dan banyak lagi. 
Ada saja kejadian unik dan lucu 
saat latihan, contoh saat latihan 
bola golf Bp Tejo sudah terlihat 
di green tapi langsung saja 
dibawa kabur oleh burung elang, 
ya mungkin dikira makanan. 

Syarat untuk 
kalian yang 
mau bergabung 
dengan Golfer 
Komunitas TPS, 
langsung datang 
saja saat latihan 
dan harus punya 
tongkat golf 
sendiri. (PR)

S

Community

urang lebih 10 tahun 
lamanya olahraga tennis 
meja sudah aktif di PT TPS. 

Komunitas ini belum ada nama 
pasti, karena terganjal oleh 
kurang minatnya pegawai PT TPS 
untuk bergabung. Bagi Bapak 
Soedjiono, ini adalah olahraga 
ringan pegawai tidak jenuh 
dalam bekerja setiap harinya. 
Dalam 2x seminggu yaitu pada 
hari Rabu dan Jumat, di lantai 1 
tepat pada saat jam kerja usai 
kurang lebih selama 1,5 hingga 
3 jam untuk latihan itu sendiri. 
Selalu aktif mengikuti Bapor 
Pelindo serta kejuaraan yang 
diadakan oleh PTMSI Surabaya, 
tetapi sayang PTM (Persatuan 
Tennis Meja) PT Terminal 
Petikemas Surabaya belum 
mendapat posisi juara, karena 
menurut Soedjiono ”Kita hanya 
uji tanding saja kalau melawan 
pemain yang lebih professional. 

Pernah juara  HUT TPS saat 
melawan mitra kerja”. Ada pula 
kejadian lucu saat latihan, 
pukulan smash akan dilayangkan 
tidak sesuai dengan harapan 
seperti bola melenceng. Serta 
kostum pegawai yang mengikuti 
latihan tidak berseragam, jadi 
terlihat berwarna warni seperti 
anak sekolah sedang bermain. 
Personil yang mengikuti latihan 
dari berbagai jabatan, seperti 
Staf Departemen Keuangan, 
Staf Departemen Operasi, 
Humas, masih banyak lagi. Jika 
ingin banyak lagi yang ingin 
bergabung, bisa saja langsung 
datang saat latihan. Karena 
tidak hanya latihan memukul 
atau sekedar berkumpul saja, 
ada pula pelatih dari PTM. Sakti 
yang mampu membuat pukulan 
pegawai semakin tepat sasaran 
serta langkah kaki menjadi 
makin lincah. (PR)

TENNIS 
MEJA

K
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Traveling

Hai! Rubrik Travelling kali ini akan membahas tentang liburan 
seru dengan mengunjungi tempat wisata yang telah disulap 
sedemikian rupa yang berpadu pemandangan alam serta 
serasi pula oleh sejuknya. Pertama kita akan mengulas 
sedikit tentang kenangan bulan Juli kemarin, Folk Music 
Festival hadir kembali di kota Malang. Penasaran? Intip 
sekarang juga keseruannya!

FOLK 
MUSIC 

FESTIVAL 
2017

ita akan mengajak kalian 
untuk ikut merasakan kembali 
kehangatan memori baik 

bersama pada 15 Juli 2017 kemarin. 
Di mana biasanya konser musik yang 
digelar dengan hiasan biasa, berdiri 
tegak mendangak ke atas panggung, 
hingga berebut berdesakan. Ini beda! 
Tempat wisata yang terkenal dengan 
perkebunannya ini  disulap menjadi 
liburan indie dengan memanfaatkan 
alam kota Batu yang indah dengan 
suhu 12-19 derajat celcius serta sama 
sekali tidak bisa dirubah oleh manusia 
sakti manapun. Folk Music Festival in 
Indonesia ini diadakan pada setiap 
tahunnya dan pasti kita akan diajak 
untuk bercengkerama dengan alam. 
Karena salah satu aliran Folk Music itu 
tidak jauh dengan apa yang sedang 
kita rasakan dan apa yang kita lihat 
pada faktanya. Kurang lebihnya seperti 
sedang bercerita tentang keluhan 
setiap manusia yang didengarkan 
oleh alam lalu menyalur kepada 
sang pencipta. Penonton diajak 
untuk menggelar tikar dan 
santai seperti piknik dengan 
kerabat. Rasa kebersamaan 
dan saling memiliki acara ini 
pun tumbuh ketika seluruh 
pengisi acara dan penikmat 
musiknya berkumpul dan mulai 
makan siang bersama di area 

K
yang sama. Tempat duduk yang 
disediakan juga tidak dibedakan 
antara penyanyi dan pendengar. 
Acara yang diadakan di Kusuma 
Agrowisata Batu ini dikelilingi 
oleh Gunung Anjasmoro, Gunung 
Arjuno, Gunung Banyak, Gunung 
Kawi, dan Gunung Welirang ini 
mampu menciptakan terik siang 
menjadi sejuk dan malam yang 
menjadikannya hangat akibat 
performa yang seakan tak rela 
untuk usai hingga pukul 12 malam. 
Gemuruh tepuk tangan menggema 
hingga mengusir sunyinya malam 
ketika Jason Ranti, disusul dengan 
penampilan Monita, Silampukau, 

Danilla, Payung Teduh, Float dan 
ditutup meriah dari duo penuh 
gairah daridulu hingga sekarang 

tetap memilih jalur indie untuk 
mengekspresikan karya yang 
mereka buat, yaitu Stars and 
Rabbit. Sampai jumpa tahun 
depan kawan! Tunggu kabar 
baiknya semoga bertambah para 
pecinta alam dan nyanyiannya. 

GOA 
PINUS

COBAN 
PUTRI

CAMPFIRE OUTDOOR CUISINE

Goa dengan ketinggian 
1 meter yang dikelilingi 
pohon pinus ini terletak 
di jalan Paralayang, Pujon 
Batu – Malang. Awalnya, Goa 
Pinus merupakan tempat 
penambangan pasir. Karena 
sudah lama ditinggalkan, 
maka penduduk setempat 
menyulap tempat ini untuk 
dijadikan tempat wisata. 
Selain goa dan hutan pinus, di 
sini juga ada gardu pandang 
atau spot selfie dengan 
landscape yang memukau. 
Cocoklah buat kamu yang 
suka foto-foto.

Ketinggian air terjun Coban Putri 
ini hanya 20 meter, tetapi mengalir 
cukup deras dari ketinggian 
melewati antara bebatuan. Jalan 
setapak berlumur tanah dengan 
lebar 2 meter saja, perjalanan 
tidak begitu tampak menyeramkan 
karena samping jalan disuguhkan 
pemandangan pohon pinus yang 
rindang. Coban Putri juga dilengkapi 
dengan pesona gardu pandang 
Tangan Raksasa yang sama persis 
seperti berada di Yogyakarta.

Café yang berkonsep outdoor dengan 
api unggun ini menawarkan suasana 
harmonis dengan didukung tiupan 
angin yang sejuk di daerah Batu - 
Malang. Tempat duduk di Campfire 
juga sengaja dibuat permanen. Untuk 
kenyamanan pengunjung, disediakan 
juga api unggun di setiap meja yang 
bisa dimanfaatkan untuk barbeque-
an. Waktu paling romantis berada 
di Campfire Outdoor Cuisine adalah 
malam hari. Biar makin romantis, 
coba deh ajak pasangan kamu ke 
sini.
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Health tips

9 Faktor Risiko 
Penyebab Tekanan 

Darah Tinggi
Penyakit hipertensi atau 
tekanan darah tinggi, bukanlah 
jenis penyakit baru. Hampir 
semua orang pernah tahu atau 
bahkan mengalaminya. Tetapi, 
berapa banyak yang tahu 
pasti apa yang menjadi faktor 
penyakit darah tinggi pada 
seseorang?

Berikut adalah 9 faktor yang bisa 
meningkatkan risiko seseorang 
mengalami tekanan darah tinggi.

1. Faktor keturunan
Bukan hanya warna kulit, ciri 
fisik atau sifat yang bisa diwarisi 
dari orang tua kita. Ternyata, 
penyakit pun bisa. Jika salah 
satu, atau kedua orang tua Anda 
mengalami tekanan darah tinggi, 
kemungkinan Anda pun berisiko 
tinggi mengalaminya.

2. Usia
Seiring bertambahnya usia, 
kita semua semakin berisiko 
menderita tekanan darah tinggi. 
Mengapa? Karena semakin 
kita bertambah tua, elastisitas 
pembuluh darah kita juga 
berkurang sehingga cenderung 
mengalami penyempitan 
pembuluh darah. Akibatnya, 
tekanan darah pun meningkat.

3. Gender
Hingga usia 45, pria lebih 
berisiko mengalami tekanan 
darah tinggi. Pada usia 45 hingga 
64, baik pria maupun wanita 
memiliki tingkat risiko yang 
sama. Tetapi, justru pada usia di 
atas itu, wanita lebih berisiko.

News

HEDONIC 
TREADMILL

Ya.. itu namanya Fenomena 
Hedonic treadmill. Apa itu Hedonic 
treadmill??? Kita baca sedikit ya..
untuk nambah pengetahuan kita.. 

Hedonic treadmill itu berawal 
dari kajian Financial Psychology 
yang ingin mengetahui hubungan 
antara uang dan kebahagiaan 
yang dibuat oleh Brick dan 
Campbell (1971). Secara asumsi 
Logika dasar, ketika uang kita 
bertambah maka kebahagiaan 
kita juga akan bertambah. Namun 
dalam kenyataannya, ketika uang 
kita bertambah, belum tentu 
kebahagiaan kita akan bertambah 
pula bahkan akan semakin menurun. 

Contoh gampangnya gini aja..

1. Ketika gaji kita 5 Juta/bulan..
semuanya habis..dan saat gaji 
kita bertambah jadi 15 juta pun, 
eh semuanya abis juga..

2. Saat penghasilan masih kecil, 
ingin punya motor, namun 
saat penghasilan meningkat 
mulai kredit mobil yang 
harganya termasuk murah. Saat 
penghasilannya mulai berlipat 
ingin mobil yang menaikkan 
gengsi dengan harga lumayan 
tinggi. Nah, jelas tho contoh 
nya..Sekarang kita lihat koq bisa 
gitu ya..

“Bro..Bro.. barusan dapet THR, dapet uang 
Pendidikan, dapet uang Bahimin..eehh, gak 
sampe sebulan sekarang udah abis lagi..
Pusing aku..” Obrolan ini mungkin sering 
didengar di antara kita..apalagi klo pas abis 
terima THR, bonus atau tunjangan lain dari 
dari perusahaan kita yang jumlahnya lumayan 
lah..tapi buktinya abis juga..

Ya, karena nafsu manusia yang 
selalu ingin terus memiliki barang-
barang (materi) mewah sejalan 
dengan peningkatan pendapatan 
manusia, itulah yang disebut 
hedonic treadmill. Kita yang 
termasuk hedonic treadmill, seperti 
kita berjalan di atas treadmill 
(alat olah raga). Terus berjalan 
tetapi tidak maju alias jalan di 
tempat. Kebahagian orang-orang 
ini tidak maju-maju karena nafsu 
akan kepemilikan barang-barang 
mewah tidak pernah terpuaskan. 
Prinsip dari Hedonic treadmill 
adalah More is Better, makin banyak 
materi yang dimiliki makin bagus, 
terkena jebakan nafsu yang terus 
membuai dan tergoda dalam nafsu 
kemewahanan yang terus berkibar. 

Apa Bahayanya? Bahayanya hanya 
1 saja sich..yaitu hati-hati akan 
diperbudah oleh nafsu yang terus 
ingin lebih dan lebih!!!. Kita dibikin 
seolah olah tidak pernah puas 
atau haus akan materi terus.. 
ingat bahaya ini akan berdampak 
pada seluruh kehidupan kita dan 
keluarga kita..misalnya utang kita 
tambah menumpuk sampai ada 
istilah “Gali lubang tutup lubang“, 
Apa gak kasihan kalo utang kita 
yang nanggung anak kita entar? 
belum lagi gaya hidup kita yang 
sudah terbiasa dengan kemewahan, 
takutnya terbawa terus dengan 
kehidupan mewah sehingga 
semuanya harus terpenuhi.

So, apa sebaiknya yang kita lakukan 
untuk meminimalisir Fenomena 
Hedonic treadmill ini dalam diri kita? 
1. Yang utama, selalu tetap 

bersyukur atas apa yang sudah 
kita terima (memiliki perasaan 
dan mental “cukup”). Susah 
sich..tapi memang harus 
dibiasakan mulai sekarang..

2. Mulai biasakan hidup 
sederhana (Belilah barang yang 
kita butuhkan bukan yang kita 
inginkan, kurangi kebutuhan 
yang tidak perlu)

3. Mulai tanamkan mindset 
bahwa “bahagia tidak hanya 
dengan materi”, misalnya 
bahagia ketika berkumpul dan 
bercanda bersama keluarga, 
bisa menghantarkan anak 
sekolah, bisa mengambil rapot 
anak, meluangkan waktu untuk 
makan malam bersama dan 
mendengar curhatan anak, dan 
lain-lain.”

4. Jika ada dana berlebih, 
tabunglah atau investasikan 
untuk masa depan anak-anak 
kita.. 

Semoga kita mulai sekarang bisa 
terhindar dari jebakan hedonic 
treadmill agar hasil jernih payah 
kerja kita bisa dirasakan dan 
dinikmati oleh keluarga kita dalam 
jangka waktu yang panjang dengan 
kebahagiaan. Pada akhirnya, saya 
tutup dengan satu kalimat “Bahagia 
itu sederhana koq, gak perlu mewah 
dan mahal..”

Eko Wahyu (HR Dept)

Sumber : 
1.  Artikel “Hidonic Treadmill” – Jamil Azzaini
2.  “Fakta Ilmiah Mengejutkan tentang Relasi Uang dan  
     Kebahagiaan” – Yoda Antariksa 
3.  “Jebakan Hedonic treadmill” oleh Zakaria E Bahar  –        
     Majalah LPP 2015
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4. Kurang gerak (Sedentary 
lifestyle)
Biasanya, orang yang tinggal di 
kota besar cenderung memiliki 
gaya hidup kurang gerak. 
Bekerja di kantor, dan terus 
menerus duduk, ditambah 
lagi kurangnya olahraga, akan 
cenderung meningkatkan risiko 
penyempitan atau penyumbatan 
di pembuluh darah. Akibatnya 
adalah meningkatnya risiko 
darah tinggi.

5. Pola makan
Kalau Anda suka makan makanan 
tinggi kalori, lemak, dan gula, 
mungkin sudah saatnya Anda 
menguranginya untuk mengurangi 
risiko terkena penyakit darah tinggi. 
Dan, ini juga adalah fakta umum 
yang diketahui hampir semua orang: 
kurangi makanan bergaram karena 
itu dapat menahan banyak cairan 
dalam tubuh sehingga meningkatkan 
tekanannya.

6. Berat badan berlebih
BMI (Indeks Massa Tubuh) bisa 
menjadi salah satu ukuran 
resiko. Jika BMI Anda 25 hingga 
30, atau bahkan lebih, Anda 
terhitung kelebihan berat badan, 
dan lebih berisiko mengalami 
tekanan darah tinggi.

7. Kebiasaan minum minuman 
beralkohol
Mengonsumsi alkohol dapat 
meningkatkan kadar trigliserida 
dalam darah. Trigliserida 
adalah kolesterol yang jahat 
yang berpotensi menyebabkan 
tekanan darah meningkat.

8. Stres
Stres dapat meningkatkan tekanan 
darah sewaktu. Hormon adrenalin akan 
meningkat sewaktu kita stres, dan itu 
bisa mengakibatkan jantung memompa 
darah lebih cepat sehingga tekanan 
darah pun meningkat. Selain itu, pada 
saat stres biasanya pilihan makanan 
kita kurang baik. Kita akan cenderung 
melahap apa pun untuk merilekskan 
diri, dan itu bisa berdampak secara tidak 
langsung pada tekanan darah kita.

9. Kondisi penyakit yang lain
Menurut para ahli, gangguan kondisi 
kesehatan seperti Apnea tidur (Sleep 
Apnea) dapat menimbulkan tekanan 
darah tinggi. Orang yang mengalami 
gangguan ini sangat dianjurkan 
berkonsultasi dengan dokternya 
Marian Rosidi (ISO Dept)

Libur telah usai tetapi tidak menyurutkan semangat para 
pekerja seni untuk terus berkarya. TPS Magazine kali ini akan 
sedikit mengulas tentang film dari dalam maupun luar negeri 
yang terus menarik penonton untuk menghabiskan waktu 
bersama keluarga serta sahabat. List film yang akan rilis pada 
September dan Oktober ini membuat kita semua tidak sabar 
untuk memasuki bulan ceria tersebut. Langsung aja yuk kita 
lihat film apa saja yang akan menjadi favorit kamu?

PENGABDI SETAN

Joko Anwar sebagai penulis 
sekaligus sutradara 
memilih untuk me-
remake film dengan judul 
sama yang telah dirilis 
pada tahun 1980 silam. 
Film yang menceritakan 
tentang sebuah keluarga 
yang mana dikisahkan 
setelah sakit yang sangat 
aneh selama kurang 
lebih selama 3 tahun, Ibu 
akhirnya meninggal dunia.
Situasi tersebut semakin 
mencekam, ketika mereka 
semua mengetahui 
bahwa, kedatangan 
Ibu tersebut tak hanya 
sekedar untuk menjenguk, 
akan tetapi juga untuk 
menjemput mereka. Film 
yang berdurasi 1 jam 44 
menit ini rencana akan 
dirilis pada 28 September 
2017. Aktris kawakan Tara 
Basro dan pemain lainnya 
turut membantu dan 
menghidupkan suasana 
tegang pada film tersebut.

KINGSMAN : GOLDEN 
CIRCLE 

Masih disutradarai oleh 
Matthew Vaughn ini 
merupakan sekuel dari 
film Kingsman: The Secret 
Service yang rilis pada 
tahun 2014 lalu. Dalam 
petualangan baru yang 
menguji kekuatan agen 
mereka dan menembus 
batas, kedua organisasi 
rahasia ini bergabung 
untuk mengalahkan 
musuh yang kejam, untuk 
menyelamatkan dunia, 
sesuatu yang menjadi 
kebiasaan bagi Eggsy 
(Taron Egerton). Kelompok 
penjahat tersebut 
bernama The Golden 
Circle yang di dalamnya 
ada Poppy (Julianne 
Moore), orang yang 
menghancurkan markas 
Kingsman. Hadirnya 
bintang-bintang papan 
atas seperti Channing 
Tatum pastinya akan 
menambah keseruan film 
yang recana akan dirilis 22 
September 2017.

MARLINA (THE MURDERER 
IN FOUR ACTS)

Film drama aksi Indonesia 
ini diangkat dari sebuah 
kisah nyata yang bercerita 
tentang seorang wanita 
janda bernama Marlina 
(Marsha Timothy). Markus 
( Egi Fredly ) seorang 
pimpinan perampok 
bersama dengan gengnya 
merampok rumah Marlina. 
Dengan kejadian tersebut 
juga, kehidupan Marlina 
berubah 180 derajat dan 
Marlina akhirnya memburu 
Markus serta berhasil 
memenggal kepala Markus. 
Film ini akan membawa 
kita pada peristiwa yang 
dulu terjadi di Sumba pada 
tahun 1986 hingga 2004 
lalu. Dan juga film ini telah 
diputar perdana serta 
memasuki daftar dalam 
ajang film internasional 
bergengsi di Paris pada 
Mei lalu dan akan rilis 
pada 12 Oktober 2017 
mendatang.

SAW 8 : LEGACY

Film terakhir film Saw 7 
dirilis pada 29 Oktober 
2010, berarti sudah 6 
tahun berlalu dan film 
ini kembali digarap. Film 
Thriller Amerika Saw 
8 : Legacy yang sudah 
dipersiapkan oleh Michael 
Spierig dan Peter Spierig 
sebagai sutradara untuk 
rilis pada 27 Oktober 
2017 mendatang. Dari 
ke tujuh film Saw yang 
sudah cukup membuat 
mual, kali ini Lionsgate 
memberikan penampakan 
yang mengerikan sebagai 
khas film saw dengan lebih 
banyak menampilkan 
terror mengerikan diyakini 
menambah adrenalin kuat 
saat menonton. 

MOVIE 
UPDATE

26

<TPS MAGAZINE> Edition  July - August  2017

27



Selamat Hari Raya 
Idul Adha 1438 H

Belajarlah dari Ibrahim yang rela mengorbankan anaknya, 
dan jadilah seperti Ismail yang ikhlas menerima kehendak Allah. 

Pengorbanan dan keikhlasan adalah inti Idul Adha.

Lifestyle

Kamera 360: 
Trend Kamera 
Kekinian, 
Sudut 
Pandang 
Luas Tak 
Terbatas

elfie dan media sosial 
menjadikan kita sering 
mengabadikan moment 

sehari-hari kemudian 
membagikan foto tersebut 
melalui akun media sosial yang 
kita miliki. Saat ini muncul 
sebuah jenis kamera terkini 
yang dikenal dengan nama 
kamera 360°, yaitu kamera 
yang memungkinkan Anda 
berbagi gambar di sekeliling 
secara penuh, kamera 360° 
akan memungkinkan Anda 
untuk mengambil gambar dari 
berbagai sudut sehingga mampu 
menghasilkan foto atau video 
yang dapat dilihat dari berbagai 
sisi (titik awal dan akhirnya 
bertemu).

Umumnya, kamera 360° 
mempunyai dua lensa 
(atau lebih) fish eye dengan 
jangkauan 180°. Setiap lensanya 
tersinkronisasi agar dapat 
mengambil dan menggabungkan 

S 2 atau lebih gambar secara 
bersamaan. Sehingga, mampu 
menghasilkan gambar yang 
tajam dan akurat. Bahkan, hasil 
video pun juga bisa dilihat 
menggunakan smartphone 
dan Google Cardboard. Tak 
hanya video, ketika digunakan 
mengambil foto pun kamera 
360° juga mampu menghasilkan 
gambar dengan distorsi yang 
menakjubkan. Hasil foto 
atau video yang dihasilkan 
dari kamera 360° ini mampu 
memberikan pengalaman terbaik 
yang pernah ada, karena dengan 
melihat hasil foto atau videonya 
saja seolah – olah kita telah 
berada di tempat tersebut dan 
merasakan sensasinya secara 
langsung.

Terdapat banyak pilihan 
kamera 360° dengan berbagai 
merek, model, dan harga 
dengan spesifikasi dan 
kualitas yang berbeda-beda. 

Salah satu kamera 360° yang 
direkomendasikan oleh Google 
adalah Ricoh Theta 360- 
Degree Camera M-15. Kamera 
ini merupakan kamera  360° 
komersil pertama dengan harga 
terjangkau yang dilengkapi 
dengan 2 kamera 180° sehingga 
mampu mengambil dan 
merekam gambar 360° x 180° 
dalam sekali tekan. 

TECH UPDATE
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